Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’

Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P, Benjamí P.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per
cada una d’elles. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del
Senyor. Per les que han sofert una pèrdua.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral,
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització...
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat. Aquesta setmana prega per una església en
concret.
 Pels diaques els responsables de ministeris i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant
la tasca que tenim encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen, opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança.
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor.

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h
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C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540
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Benvingut!

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem ser
una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

DONES I HOMES
SOM CORRESPONSABLES

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h

Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
7 març / 14 març
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
12 Amadeu García

Déu no fa distinció de persones
Romans 2: 11
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Introducció Escola Dominical
8-03-2020 (Part 2)

Anna Poquet

Quant tots van posar-se a dormir, el corb va recuperar el seu aspecte normal i agafant amb el bec el tros de corda que lligava la bola de llum va sortir de la tenda i va tornar a volar cap Alaska.
A l’arribar al poblat dels esquimals va agafar la bola amb les urpes i la va
anar desfent, molt poc a poc, perquè durés força estona. Llavors va passar
una cosa meravellosa, dalt del cel van començar a sorgir petites guspires,
com flocs de llum. Tots els esquimals van sortir dels seus iglús i van començar a ballar amb alegria i a agrair-lili al corb que els hagués ensenyat lo
bonic que es viure amb la llum del dia.
I, segons diuen, des d’aquell dia, els esquimals mai més han matat cap
corb, perquè no han oblidat que va ser un corb qui els va ensenyar la major
bellesa del món: ¡la Llum!
A nosaltres la llum no ens l’ha dut un corb, primer ens la va donar Déu Pare, en la creació, i després va venir Jesús per recordar-nos que som fills de
la seva llum. Ens ho remarquen a 1ª de Tessalonicencs 5, 5 :” tots vosaltres

sou fills de la llum i fills del dia; nosaltres no som de la nit ni de les tenebres.”

Aquestes últimes setmanes se’ns ha parlat molt de la llum De ser “llum i sal”,
de reflectir la llum de Déu de cara als altres. Efesis 5,8 : “Si en altre temps

éreu foscúries, ara que esteu en el Senyor sou llum. Comporteu-vos com a
fills de la llum”.

I no tenim l’excusa dels esquimals, ells no havien vist mai la llum del dia,
només coneixien les tenebres, però nosaltres coneixem a Jesús, i ens diem
seguidors d’Ell. Així que hem de seguir el consell de Filipencs 2,15 : “per tal

que sigueu irreprensibles i senzills, fills de Déu sense defecte, enmig d’una
gent maligna i esgarriada, entre la qual resplendiu com els astres en el
món.”.

El mandat no és fàcil, per què a vegades, sents que se t’acaba la bateria,
però hem de perseverar perquè, com diuen al diccionari bíblic : “Així com la

llum natural dóna vigor i salut al cos, la llum de Déu dóna goig i fortalesa a
l’ànima”.
I la llum de Déu té una bateria eterna i a Ell no se li acaben mai les piles.

ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona gran, estàs malalta. Et sents vulnerable, necessites
ajut o necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
650794353/ 93 710 3540

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
14-3 Mosaic a les 11:30h per zoom i Facebook live
Culte d’adoració a les 18h, presencial i per
youtube
19-3 Rebost
21-3 Escola Dominical a les 11:30h per
zoom i Facebook
Culte d’adoració a les 18h, presencial i
per youtube
Cada dimecres a les 20h Culte de pregària

FORMACIÓ
CET: Teologia del ministerio pastoral 13-3
Informació WhatsApp 630717121
OFICINA D’ENTITATS I VOLUNTARIAT: 9 I 16
de març curs gratuït adreçat a les entitats per
conèixer les principals obligacions legals, les
diferents opcions i eines per poder fer assemblees en temps de covid. Interessats més informació als membres del consell

INFORMES

OFRENA

Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la
comunitat.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
LA PREGUNTA DE L’ED
CONCURS MARÇ:
Busquem una dona
Pista 1. Apareix a un dels
llibres de Reis. Era una noia
soltera.
Pista 2. Tenia una missió especial

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Malgrat està en temps de COVID, segur que
pots donar part del teu temps pel servei.
Posa’t en contacte amb la responsable de
Bona llavor diaconia i comenta on et sembla que pots servir

Ha estat un any estrany, complicat , però
malgrat això com església n’ha de quedar
BUTLLETÍ UNIDOS
constància.
Ja tenim disponible la revista mensual
Per aquest motiu responsables de departament
Unidos:
prepareu els informes i envie-los a l’adreça electrònica de l’Església o del fulletó o entregar en https://uebe.org/unidos/#actual

mà a la Myriam. Abans del 31-3-21

LECTURES BÍBLIQUES
La Biblia en femení
Dll Eunice i Lois: 2 Tim 1: 1-8 ;
Dm Rut: Rut 1: 8-17;
Dc Dèbora: Jutges 4: 4-5; 8-10;
Dj Anna: 1 Sam 1: 15-20;
Dv Abigail: 1 Sam 25: 23-34;
Dss Agar: Gen 16: 6-15.

8 de MARÇ

Demà dilluns es commemora el Dia Internacional de les Dones, aquesta data s’ha convertit en
un símbol per a les dones de tot el món i ens
convida a reflexionar sobre la greu situació discriminatòria que pateixen les dones. Com a persones que formem part de l’Església no podem
defugir la nostra responsabilitat de ser un lloc de
denúncia on es faci visible aquest problema,
alhora que hem de ser un espai de transformació
social on afrontar-lo i combatre’l, des del compromís amb la construcció del Regne de Déu.

